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اساسنامه مؤسسه د باختر افغان الوتنه
فصل اول

ماده اول – عنوان:
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عنوان و مرام

الف :موسسه ای بنام موسسه د باختر افغان الوتنه با داشتن حیثیت تصدی دولتی تشکیل گردیده است.
ب :مرکز موسسه کابل است و عنداالقتضاء میتواند در داخل مملکت نمایندگی ها تاسیس نمایند.
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ماده دوم -مرام:

 -۱حمل و نقل مسافرین -اموال التجاره و پوسته در داخل مملکت.

 -۱تاسیس و بکار انداختن سرویس های هوائی داخلی بین نقاط دور دست و منزوی مملکت و مراکز تجارتی
والیات.

 -۴تاسیس سرویس های حمل و نقل هوائی داخلی به منظور پیشبرد و ارتقای تجارت داخلی برای انکشاف منابع
اقتصادی مملکت.
 -۳بکار انداختن چنان سرویس های هوائی چارتر و خارج از پروگرام در مناطق مختلفه مملکت و در موقع
معینه که برا ی حمل و نقل هوائی اموال و اشخاص -همچنان عکس برداری ،دوا پاشی حمل و نقل مریض ها و
سایر امور عام المنفعه عاجل.
 -۵تربیه مامورین دارای تابعیت افغانستان در چنان وظایف و مشاغلیکه برای پیشبرد امور ترانسپورت هوائی به
صورت مطلوب موثر و ضروری باشد.

 -۱خریداری و فروش طیارات باستیذان حکومت ،تهیه و تدارک ماشین طیارات سامان و آالت و پرزه های
فالتوی طیارات و سایر اشیائیکه برای پیشبرد عملیات موسسه مفید و ضروری باشد.
 -۱مؤسسه د باختر افغان الوتنه مشروط برعایت قوانین موضوعه افغانستان هرگونه اقدامات و اجراآتی را که
برای تامین مقاصد فوق الزم و ضروری باشد به عمل خواهد آورد.
ماده سوم -سرمایه :
الف :سرمایه موسسه مربوطه وزارت مالیه بوده و تحت وارسی حسابی آن میباشد.
ب :سرمایه موسسه مبلغ ( یکصد و بیست) میلیون افغانی بوده و به قرار ذیل تامین میشود:
ج :قیمت جایداد منقول و غیر منقول که بدسترس موسسه قرار دارد بر اساس قیمت داخله حسابات عوض سرمایه
محسوب میشود.

مساوی پرداخته میشود.

KU

د :متباقی سرمایه بعد از تثبیت جایداد منقول و غیر منقول فقره (ج) از طرف وزارت مالیه در ظرف پنج سال باقساط

ه :منافع ساالنه موسسه بحساب واردات دولت بعد از وضع استهالک مالیات و غیره مصارف قابل انتقال است.
و :تزئید و تنقیض سرمایه به پیشنهاد آمر عمومی و منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
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فصل دوم

ارگان تشکیالت

ماده چهارم -ارگان تشکیالتی موسسه:
الف :آمر عمومی
ب :هیئت عامل
ماده پنجم -صالحیت آمر عمومی:
الف :آمر عمومی رئیس هوائی ملکی میباشد.

ب :آمر عمومی برای پیشبرد امور محوله و مراقبت وظایف موسسه میتواند عندالزوم شعبات ذیل را دایر نمایند.
 -۱کمیسیون مشورتی.
 -۱شعبه تفتیش

تبصره :اعضای شعبات متذکره برای میعادیکه اضافه از سه سال نباشد از طرف آمر عمومی انتخاب بر وفق قانون
موضوعه منظوری حاصل میگردد.
ج :منظوری لوایح و مقررات داخلی موسسه.
د :منظوری بودجه ساالنه موسسه .
ماده ششم -وظایف آمر عمومی:
الف :منظوری پروگرامهای ساالنه وانکشاف موسسه.
ب :مالحظه بیالنس و راپورهای ساالنه هیآت عامل.
ج :منظوری افتتاح نمایندگی های داخلی.
د :منظوری قروض طویل المدت داخلی.
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ه :انتخاب مامورین عالی رتبه بر وفق اصولنامه های موضوعه.
ماده هفتم -هیئت عامل:

الف :هیات عامل رکن اجرائیه بوده و متشکل از رئیس برتبه ( )۱و معاونین برتبه ( )۴میباشد.
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ب :انتخاب هیأت عامل باساس پیشنهاد آمر عمومی و منظوری مقام صالحیتدار برای سه سال صورت میگیرد.
انتخاب مجدد هیأت عامل مجاز است.

ج :هیأت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد تمام امور اجرائیه ،اداری ،فنی ،نزد آمر عمومی موسسه
مسئول میباشد.
ماده هشتم -وظایف هیئت عامل:
الف :تطبیق پروگرام های ساالنه و انکشافی موسسه.
ب :ترتیب بودجه ساالنه و تقدیم آن به آمر عمومی موسسه.
ج :تقدیم پیشنهاد توزیع صالحیت ها به آمر عمومی موسسه.
هـ :اجرای اوامر آمر عمومی موسسه.
و :منظوری قرارداد با افراد فنی و کارکنان داخلی.
ز :تقدیم پیشنهاد راجع به قراردادها با اشخاص فنی و اداری ،خارجی و اخذ منظوری از آمر عمومی موسسه.

ح :ترتیب لوایح و تعلیماتنامه های داخلی موسسه و هکذا الیحه وظایف نمایندگی های داخلی و استحصال منظوری آن
از آمر عمومی موسسه.
ط :مسئولیت مراقبت اجرای مواد اساسنامه موسسه.
ی :تصویب خریداری مواد ضروری از داخل و خارج در حدودی که صالحیتی از طرف آمر عمومی تعین میشود.
 -۱خریداری مواد عمده اولتر از دوایر و موسسات دولت و در صورت عدم موجودیت یا عدم مساعدت نرخ از
تهیه کنندگان داخلی ای خارجی باساس مناقصه.
 -۱خریداری مواد ضروری و عاجل باساس تعلیماتنامه جداگانه.
ک :اقدام برای حل و فصل دعاوی حقوقی.
ل :انتخاب مامورین الی رتبه شش و استحصال منظوری از آمر عمومی موسسه.
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م :اعطای مکافات با تعین مجازات انضباطی برای منسوبین موسسه طبق مقررات عمومی.
ن :تقدیم بودجه و بیالنس و راپور های الزمه به وزارت مالیه.
س :تجهیز موسسه مطابق ایجابات هواپیمائی.
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ع :پیشنهاد تعین خطوط پرواز و نرخ حمل و نقل هوائی و تقدیم آن به آمر عمومی موسسه.

ف :تسوید مقاوالت و قراردادها با موسسات هواپیمائی داخلی و خارجی و تقدیم آن به آمر عمومی موسسه.

فصل سوم

انحالل و تصفیه
ماده نهم -انحالل:
موسسه نظر بیکی از عوامل ذیل منحل میشود:

الف :عدم امکان پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی تثبیت شده باشد.
ب :الحاق و اتحاد تصدی با دیگر تصدی.
تبصره اول :امور تصفیه از طرف رئیس هوائی ملکی تحت اجراء قرار میگیرد.
تبصره دوم :دارائی موسسه بعد از تادیه دیون و مصارف مربوطه به تصفیه به وزارت مالیه انتقال داده میشود.

فصل چهارم
مواد متفرقه
ماده دهم:
سیستم حسابی موسسه به طرز محاسبه مضاعف تجارتی موافق به ایجابات عصری تنظیم میشود.
ماده یازدهم:
با کارگران مطابق اصولنامه کار و کارگر رفتار میشود.
ماده دوازدهم:
موسسه از امتیازات ماده ( )۱۱اصولنامه ملکی افغانستان در مورد تورید طیاره و تجهیزات و غیره برخودار میباشد.
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ماده سیزدهم:

تزئید فیصدی مفاد در تمام شد نرخ ها بصالحیت آمر عمومی میباشد.
ماده چهاردهم:

عالی وزراء ضمیمه اساسنامه میگردد.
ماده پانزده هم:
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تعدیالتیکه در مواد این اساسنامه الزم دیده شود از طرف هیئت عامل به آمر عمومی تقدیم و بعد از منظوری مجلس

موسسه در تمام مواردیکه در این اساسنامه ذکر نیافته تابع اصولنامه تصدی ها شناخته میشود.
ماده شانزدهم:

موسسه در پرداخت مالیات و محصول و تکس شاروالی ها طبق اصولنامه های موضوعه مکلف میباشد.
ماده هفدهم:
نظر به اینکه موسسه اساسا ً خدمات اجتماعی را اجرا مینمایند مبلغ پول مورد ضرورت اضافی هر سال بموافقه
وزارت مالیه به شکل سبسدی به موسسه کال سازی میشود.
ماده هجدهم:
تعین حقوق پرداخت مهار ت فنی عالوه بر معاش برای پرسونل فنی به منظوری آمر عمومی اجراء میشود.

ماده نوزدهم:
ماکوالت عمله پرواز طیاره برای روزهای پرواز در موارد غیر مترقبه قرار بل هوتل یا رستورانت اجراء میشود.
ماده بیستم:
اساسنامه موسسه د باختر افغان الوتنه از تاریخ نشر در جریده رسمی مرعی االجراء میباشد.
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تقرر در قضاء
بر وفق حکم ماده ( )۱۱قانون صالحیت و تشکیالت قضائی مقرری های آتی در ستره محکمه صورت گرفته است:
ښاغلی دمحم اسرار رئیس محکمه والیت فراه به ریاست محکمه والیت سمنگان.
ښاغلی علی دمحم عضو ریاست محکمه والیت بامیان به قضای محکمه ابتدائیه معروف والیت کندهار.
ښاغلی عبدالرحمن مبلغ رئیس محکمه سمنگان به ریاست محکمه والیت فراه.
ښاغلی عبدالظاهر اتمانزی څارنیار سپین بولدک به حیث عضو ریاست محکمه والیت هرات.
ښاغلی عبداالحد مفتی محکمه حصارک بکفالت قضای محکمه حصارک.
ښاغلی مصلح الدین مامور رتبه  ۱بکفالت قضای محکمه جبل السراج.
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ښاغلی سید غریب کفیل مدیریت عمومی تفتیش وزارت عدلیه به حیث عضو آمریت تدقیق ریاست تدقیق و مطالعات.
ښاغلی خدایقل قاضی محکمه ابتدائیه درواز والیت بدخشان به حیث قاضی محکمه ابتدائیه قیصار.
ښاغلی عبدالحکیم قاضی ارغنداب به قضای محکمه شاولیکوت.

ښاغلی عبدالوهاب عضو ریاست محکمه والیت کندز به حیث قاضی محکمه ابتدائیه مرکز بغالن.
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ښاغلی فیض دمحم قاضی محکمه ابتدائیه مرکز والیت بلخ به عضویت محکمه کندز.

ښاغلی هدایت هللا عزیزی سابق کفیل ریاست تعاون اقتصادی و تخنیکی وزارت پالن به حیث عضو ذوالحکم محکمه
اختصاصی مامورین.

ښاغلی حفیظ هللا سابق قاضی محکمه ابتدائیه شیرین تگاب والیت فاریاب به حیث قاضی محکمه ابتدائیه آزره لوگر.
ښاغلی عبدالعزیز قاضی محکمه ابتدائیه مرکز والیت بغالن به حیث عضو دیوان تجارت ریاست محکمه والیت
فاریاب.
ښاغلی خیرهللا قاضی محکمه ابتدائیه ازره لوگر به حیث قاضی محکمه ابتدائیه ارغنداب والیت کندهار.
ښاغلی عبدالحمید عضو آمریت تدقیق ریاست تدقیق مطالعات به قضای محکمه ابتدائیه مرکز والیت بلخ.
ښاغلی دمحم صادق عضو ریاست محکمه والیت بغالن به حیث عضو آمریت تدقیق ریاست تدقیق و مطالعات.
ښاغلی سید احمد عضو ریاست تفتیش بکفالت قضای محکمه شیرین تگاب والیت فاریاب.

ښاغلی گل وزیر قاضی محکمه کامدیش به قضای محکمه ابتدائیه نادعلی.
ښاغلی امیر دمحم عضو ریاست والیت زابل بکفالت قضای محکمه ابتدائیه مربوطه والیت زابل.
ښاغلی عبدالجبار قاضی محکمه ابتدائیه اندر غزنی بکفالت قضای محکمه ابتدائیه کشک.
ښاغلی دمحم هللا قاضی محکمه ابتدائیه کشک بکفالت قضای محکمه ابتدائیه اندر غزنی.
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